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ŞTIRI ŞI EVENIMENTE Iniţiativa "Plantează un copac cu un click" 
Arată că eşti pregătit să lupţi împotriva schimbării climei: plantează un copac! 

În fiecare an aproximativ 9 miliarde de CO2 sunt absorbite de copaci, dar aproape 2 miliarde 
de tone sunt degajate prin despădurire. Prin plantarea mai multor copaci putem să ne 
demonstrăm angajamentul în echilibrarea climatică a Terrei şi să facem mediul nostru 
înconjurător mai verde.  

Alătură-te competiţiei şi susţine creşterea nivelului de conştientizare a nevoii de acţiune şi 
abordare cu privire la schimbarea climatică. 

Comisia Europeană invită tinerii europeni să ia parte la iniţiativa "Plantează un copac printr-
un click" şi să se alăture în lupta împotriva schimbărilor climatice. Ia-ţi un angajament faţă de natură plantând un copac astăzi! 
Implică-te în campanie înregistrându-te pe site-ul oficial, http://clickatree.europa.eu/.  

Primii 5.000 de participanţi în iniţiativa „Plantează un copac cu un click“ vor câştiga un puiet „Enonymus“. Puietul va fi expediat 
împreună cu instrucţiunile de plantare. Tot ce trebuie să faci este să iei un puiet sau copacul pe care l-ai primit, să verifici sugestiile de 
plantare, să plantezi puietul sau copacul şi să faci o poză care să ateste munca ta. Puteţi să participaţi în competiţie şi prin plantarea 
altor specii de copaci. Trebuie să fii atent ce specie de puiet plantezi pentru că acesta trebuie să se adapteze condiţiilor din mediul 
său înconjurător. Cel mai uşor se plantează pomii fructiferi. Încarcă poza şi ai şansa să câştigi o aventură fabuloasă într-o tabără de 
mediu. 

Respiraţi adânc şi faceţi un angajament acum. 

Muzica împotriva sărăciei: 
exprimă mesajul tău! 

Vrei să dai o mână de ajutor în lupta 
împotriva sărăciei la nivel mondial şi 
muzica este modul tău de exprimare? 
Atunci trimite-ne cântecul tău şi 
participă la concursul Muzica împotriva 
sărăciei! 

Cum? Uşor ca „bună ziua”... 
� eşti cetăţean al UE, ai între 15 şi 30 

de ani şi poţi compune un cântec 
despre importanţa luptei împotriva 
sărăciei în întreaga lume;  
� trimite cântecul tău până pe 31 

august 2009;  
� spune-le prietenilor şi familiei să 

voteze cântecul lor preferat.  

Tu ce ai de câştigat? Câştigă o 
înregistrare profesională a cântecului 
tău într-un studio şi cântă la un 
eveniment foarte mediatizat, cu ocazia 
Zilelor Dezvoltării Europene de la 
Stockholm din 22-24 octombrie 2009. 

Vrei să afli mai multe? Citeşte termenii 
şi condiţiile şi întrebări frecvente. 

Succes! 

Suedia la cârma UE 

Suedia a preluat, la 1 iulie 2009, 
preşedinţia Uniunii Europene, cu speranţa 
că va reuşi să scoată blocul comunitar din 
recesiunea economică şi să traseze calea 
către derularea cu succes a negocierilor 
internaţionale pe tema schimbărilor 
climatice.  

Una dintre priorităţile preşedinţiei suedeze 
va fi coordonarea politicilor naţionale cu 
privire la deficitele bugetare, care s-au 
accentuat pe măsură ce ţările membre au 
efectuat cheltuieli considerabile pentru a 

menţine creşterea economică şi pentru a susţine băncile.  

Pe fondul creşterii şomajului, Suedia doreşte să pună bazele unei noi strategii privind 
dezvoltarea economică şi crearea de noi locuri de muncă în următorii zece ani. Strategia 
actuală, adoptată în 2000, va expira anul viitor.  

La întâlnirea din iunie, liderii europeni şi-au exprimat sprijinul în favoarea propunerilor 
Comisiei vizând consolidarea supravegherii industriei financiare. Suedia speră că legislaţia 
aferentă va fi aprobată pe durata preşedinţiei sale. Guvernul suedez va avea şi misiunea 
de a pregăti poziţia UE pentru reuniunea G20 din luna septembrie.  

Însă, principala prioritate a Suediei va fi încheierea unui acord ambiţios în materie de 
combatere a schimbărilor climatice, cu ocazia summit-ului Naţiunilor Unite, programat să 
se desfăşoare la Copenhaga, în luna decembrie. Potrivit primului ministru suedez, Fredrik 
Reinfeldt, problema schimbărilor climatice necesită un răspuns global. „Trebuie să 
menţinem Uniunea Europeană unită şi să facem în aşa fel încât să obţinem acest răspuns 
global”, a subliniat oficialul suedez.  

Citiţi mai mult... 

Împreună pentru cercetare 
Investiţiile în cercetare şi dezvoltare de astăzi asigură competitivitatea Europei de mâine. Acesta este principiul care stă la baza 
acţiunilor UE de promovare a investiţiilor în cercetare şi dezvoltare, ca parte a planului de relansare a economiei europene. 

Trei noi parteneriate public-privat (PPP-uri) au fost create în acest scop. Finanţate în proporţie de 50% de UE şi 50% de sectorul 
privat, acestea vor sprijini financiar cercetarea în trei domenii: „fabricile viitorului” (sectorul manufacturier), „clădiri eficiente din punct 
de vedere energetic” (sectorul construcţiilor) şi „automobile ecologice” (industria autovehiculelor). 

Alegerea celor 3 sectoare nu este întâmplătoare - pe de o parte, acestea au fost cel mai grav afectate de criză, iar pe de altă parte, 
cercetarea şi dezvoltarea în domeniu ar putea conduce la crearea unor tehnologii noi, ecologice, care să contribuie la o economie mai 
durabilă. Cele trei PPP-uri vor dispune de un buget total de 3,2 miliarde de euro. 

 Citiţi mai mult... 

www.se2009.eu
http://www.ifightpoverty.eu/music_contest/index_ro.html
http://www.ifightpoverty.eu/music_contest/index_ro.html
http://www.ifightpoverty.eu/
http://www.ifightpoverty.eu/
http://www.ifightpoverty.eu/music_contest/subscription/index_ro.php
http://www.eudevdays.eu/
http://www.eudevdays.eu/
http://www.ifightpoverty.eu/music_contest/docs/terms_conditions_RO.pdf
http://www.ifightpoverty.eu/music_contest/docs/terms_conditions_RO.pdf
http://www.ifightpoverty.eu/music_contest/docs/FAQs_FINAL_RO.pdf
http://ec.europa.eu/climateaction/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/news/eu_explained/090701_ro.htm
http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/lists/list_114_en.html
http://ec.europa.eu/news/science/090713_ro.htm
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Unul din cele mai importante concursuri IT pentru studenţi – câştigat de o echipă românească 
Cei trei studenţi ieşeni care au câştigat categoria Software Design sunt Adrian Nicolae Buzgar, Călin Juravle şi Andreas Resios. 

"Proiectul este practic o platformă, nu doar o simplă aplicaţie. Se adresează comunităţilor astfel încât cetăţenii să aibă posibilitatea să 
raporteze autorităţilor anumite probleme ale zonei", spune mentorul echipei, conf. dr. Sabin Buraga, referindu-se la proiectul cu care 
românii au câştigat cea mai importantă categorie a concursului Imagine Cup organizat de Microsoft an de an din 2003. 

Spre exemplu, oamenii pot vota pentru problema parcărilor şi pot semnala pe o hartă interactivă unde e nevoie de locuri de parcare. 
Alţi utilizatori dacă vor intra pe aplicaţie vor vedea semnele puse de ceilalţi, pot să comenteze, să voteze şi dacă într-o anumită zonă 
apar extrem de multe semnale de la cetăţeni, autorităţile pot decide să ia măsuri. Echipa va demara un proiect pilot pentru că are deja 
semnat un contract cu Primăria Municipiului Iaşi, proiect ce va porni în următoarele două-trei săptămâni.  

Tema generală a competiţiei Imagine Cup de anul acesta a fost "Imaginaţi-vă o lume în care tehnologia ne ajută să rezolvăm cele mai 
dificile probleme". Imagine Cup a început în 2003, iar la ediţia de anul acesta s-au înscris 300.000 de studenţi pe plan mondial, în 
finală ajungând circa 400. 

Citiţi tot articolul… 

 
OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE  Termenele lunii iulie 
 

3 august 2009 Programul Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane (DMI 1.4, 2.3, 3.2, 5.1, 5.2, 6.1) 

7 august 2009 Acţiune pregătitoare privind capacitatea de reacţie rapidă a UE 

7 august 2009 Media 2007 – Dezvoltare, Distribuţie, Promovare şi Formare 

7 august 2009 Media – Promovare/Acces pe piaţă 

7 august 2009 Finanţare pentru proiecte culturale sau educaţionale derulate de către ONG-uri 

10 august 2009 Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice, Axa prioritară 1 
12 august 2009 Media – Promovarea operelor audiovizuale europene şi a profesioniştilor europeni în afara ţărilor Media 
15 august 2009 Stagii de traducere la Parlamentul European 
19 august 2009 Media 2007 – Sprijin pentru conectarea în reţea şi mobilitatea studenţilor şi formatorilor în Europa 
20 august 2009 Exerciţii la scară reală, mecanismul comunitar de protecţie civilă 
27 august 2009 Comunităţi ale Inovării şi Cunoaşterii 
31 august 2009 Concursul Jurnalistic UE 2009 
31 august 2009 Concursul foto Imagine a new world 
31 august 2009 Concursul Muzica împotriva sărăciei 
31 august 2009 Acţiune pregătitoare în domeniul sportului 
31 august 2009 Stagii de pregătire la Oficiul pentru Armonizare pe Piaţa Internă (OHIM) - Mărci înregistrate şi Design-uri 
31 august 2009 Premiul pentru jurnalişti "Pentru diversitate. Împotriva discriminării" 
31 august 2009 Stagii la Mediatorul European 

31 august 2009 Programul Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane (DMI 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 2.1, 2.2, 3.1, 3.3, 4.1, 4.2, 6.2, 6.3, 
6.4) 

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

 
UE – INSTITUŢII ŞI POLITICI Comitetul Regiunilor (CoR) este forul politic ce reprezintă vocea autorităţilor regionale şi loca- 

le în dezvoltarea politicilor şi a legislaţiei Uniunii Europene.  

Tratatele obligă Comisia şi Consiliul să consulte Comitetul Regiunilor de fiecare dată când se discută 
propuneri care afectează probleme de interes regional sau local. CoR are 344 membri din cele 27 de 
State Membre ale UE, iar lucrările sale sunt organizate în 6 comisii diferite. Acestea examinează 
propunerile, le dezbat şi le discută pentru a scrie opinii oficiale asupra problemelor-cheie.  
Tratatul de la Maastricht a stabilit cinci astfel de domenii: coeziunea economică şi socială, reţelele 
transeuropene de infrastructură, sănătatea, educaţia şi cultura. Tratatul de la Amsterdam a adăugat la 
această listă cinci noi domenii - politica privind ocuparea forţei de muncă, politica socială, protecţia 
mediului, formarea profesională şi transportul – care acoperă în prezent mare parte din sfera de 

activitate a UE. 

În afara acestor domenii, Comisia, Consiliul şi Parlamentul European au opţiunea de a consulta CoR cu privire la anumite chestiuni în 
cazul în care consideră că o propunere are implicaţii locale sau regionale importante. CoR poate elabora şi avize din proprie iniţiativă, 
ceea ce îi permite să introducă anumite subiecte pe agenda UE. 

 
 

http://www.euractiv.ro/uniunea-europeana/articles%7CdisplayArticle/articleID_17697/Unul-din-cele-mai-importante-concursuri-IT-pentru-studenti-castigat-de-o-echipa-romaneasca.html
http://www.fonduri-ue.ro/cereri-de-proiecte-active-163
http://www.fonduri-ue.ro/cereri-de-proiecte-active-163
http://www.fonduri-ue.ro/cereri-de-proiecte-active-163
http://eacea.ec.europa.eu/
http://eacea.ec.europa.eu/
http://eacea.ec.europa.eu/
http://eacea.ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/environment/funding/grants_en.htm
http://www.mofa.go.jp/policy/oda/category/cultural/
http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?id=147
http://ec.europa.eu/environment/funding/intro_en.htm
http://eit.europa.eu/
http://journalistaward.stop-discrimination.info/2566.0.html
http://www.imagine2009.eu/
http://www.ifightpoverty.eu/music_contest/index_ro.html
http://ec.europa.eu/sport/preparatory_actions/doc743_en.htm
http://oami.europa.eu/en/office/admin/stages.htm
http://journalistaward.stop-discrimination.info/2244.0.html
http://www.europarl.europa.eu/ombudsman/trainee/en/rules.htm
http://www.cor.europa.eu/pages/HomeTemplate.aspx
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PRIORITĂŢI DE COMUNICARE 2009 Plecarea la studii în străinătate 
Comisia Europeană a publicat o Carte verde cu privire la „Promovarea mobilităţii educaţionale a tineretului”, în scopul de a iniţia o 
dezbatere asupra celei mai bune modalităţi de a spori oportunităţile oferite tineretului din Europa de a-şi dezvolta cunoştinţele şi 
aptitudinile prin plecarea la studii în străinătate. Petrecerea unei perioade de timp într-o altă ţară pentru a studia, a se forma, a efectua 
stagii sau activităţi benevole reprezintă una din căile fundamentale pe care tinerii îşi pot consolida viitoarele şanse de angajare, 
precum şi propria lor dezvoltare personală. Prin această Carte verde, Comisia lansează o consultare publică deschisă până la 15 
decembrie 2009. Răspunsurile vor fi colectate prin intermediul unui chestionar online şi sub formă de comunicări scrise. 

Făcând comentarii pe marginea acestei Cărţi verzi, Comisarul European pentru educaţie, formare, cultură şi tineret, Ján Figel', a 
explicat că „mobilitatea educaţională este favorabilă pentru persoane, pentru şcoli, universităţi şi instituţii de formare şi pentru 
societate în ansamblu. Aceasta contribuie la constituirea aptitudinilor, a cunoştinţelor lingvistice şi a competenţelor interculturale şi 
sporeşte capacitatea persoanelor şi organizaţiilor de a inova şi de a intra în concurenţă la nivel internaţional. Avem nevoie să 
încurajăm mobilitatea, astfel încât plecarea la studii în străinătate să devină o regulă şi nu o excepţie. Acest lucru este important, atât 
pentru soliditatea şi durabilitatea redresării economice a Uniunii Europene, cât şi pentru coeziunea socială a societăţilor europene în 
secolul al 21-lea.” Citiţi mai mult... 

EuropeAid - Dezvoltare prin cooperarea 
multipartită 

Uniunea Europeană, alcătuită din statele membre şi 
Comisia Europeană, este cel mai mare donator de ajutor la 
nivel mondial. Oficiul de cooperare EuropeAid din cadrul 
Comisiei Europene gestionează programele de ajutor 
extern ale UE şi garantează furnizarea asistenţei pentru 
dezvoltare la nivel mondial. 

Misiunea principală a EuropeAid este de a pune în aplicare 
instrumentele de ajutor extern ale Comisiei, atât cele 
finanţate din bugetul Uniunii, cât şi cele finanţate din 
Fondul European de Dezvoltare.  

EuropeAid pune în aplicare programe şi proiecte la nivel 
mondial, acolo unde este nevoie de ajutor. Furnizează 
ajutor în diverse sectoare, la nivel regional sau naţional. 
Mai mult decât atât, programele cu impact internaţional 
permit Comisiei Europene să furnizeze ajutor similar ţărilor 
care au probleme comune, chiar dacă sunt despărţite de 
mii de kilometri. 

EuropeAid se sprijină pe o gamă variată de instrumente 
financiare şi programe ale UE pentru a colabora cu 
parteneri din următoarele regiuni:  
• Africa, Caraibe şi Pacific (ACP)  
• Asia  
• America Latină 
• Orientul Mijlociu 
• ţările vecine din estul şi sudul Uniunii Europene 
Citiţi mai multe despre iniţiativele EuropeAid si despre 
programele de cooperare externă  a Uniunii Europene...  

Combaterea schimbărilor climatice, o responsabilitate 
comună 

Ţările G8 s-au angajat să limiteze încălzirea globală la 2°C şi să 
reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu 80% până în 2050. 
Acordurile constituie un pas extrem de important către realizarea unui 
consens privind modul în care ar trebui să fie împărţită responsabilitatea 
limitării emisiilor. Liderii spun însă că mai este încă mult de lucru 
înaintea conferinţei asupra schimbărilor climatice de la Copenhaga. 
ONU speră că un nou acord internaţional va fi încheiat la summit-ul 
mondial din decembrie. 

Anul trecut, Grupul celor opt a 
convenit că emisiile ar trebui să fie 
reduse la jumătate până în 2050, 
dar nu a furnizat amănunte despre 
cum s-ar putea realiza acest lucru. 
De această dată, s-a ajuns la 
concluzia că ţările dezvoltate vor 
trebui să-şi reducă emisiile cu 80%. 

Câteva ţări în curs de dezvoltare 
(China, India, Brazilia, Mexic şi 
Africa de Sud) doresc ca Grupul 
celor 8 să adopte obiectivele pentru anul 2020 şi să ofere asistenţă 
financiară şi tehnică pentru combaterea schimbărilor climatice. 

La fel ca şi G8, ţările în curs de dezvoltare au admis că temperaturile 
globale medii nu ar trebui crească cu mai mult de 2°C, ceea ce 
constituie un pas esenţial pentru lupta împotriva schimbărilor climatice. 
Acest prag este important deoarece minimizează riscul unei accelerări 
periculoase a schimbărilor climatice.  
Citiţi mai mult...  

Comisia Europeană vă îndeamnă să vă „Imaginaţi o lume nouă”…  
Europeană lansează concursul de fotografie „Imaginaţi o lume nouă”. Sunt invitaţi să îşi exprime creativitatea fotografi profesionişti şi 
amatori de toate vârstele din întreaga Uniune Europeană. Un juriu de prestigiu va selecta învingătorii, care vor primi premii constând 
în echipament fotografic şi excursii în oraşe din Uniunea Europeană.  

Publicul european va fi invitat să aleagă câştigătorul „Premiului publicului” printr-un proces de votare online. 

Concursul fotografic este unul dintre evenimentele organizate de Comisia Europeană în cadrul Anului european al creativităţii şi inovării 
2009 (AECI). Sub deviza „Imaginează, Creează, Inovează”, AECI 2009 are drept obiectiv sensibilizarea cu privire la importanţa 
creativităţii şi a inovării, competenţe-cheie pentru dezvoltarea personală, socială şi economică. Punând în valoare creativitatea şi 
inovarea, UE doreşte să modeleze viitorul Europei în contextul unei concurenţe la nivel mondial, promovând potenţialul de creativitate şi 
inovare al fiecăruia dintre noi.  

Termenul limită pentru prezentarea fotografiilor este 31 august 2009. 

http://ec.europa.eu/romania/news/consultare_publica_oportunitati_mobilitate_tineret_ro.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1164&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/news/external_relations/090710_ro.htm
http://www.imagine2009.eu/
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Microfinanţare pentru şomerii europeni 
Când vorbesc despre microfinanţare, majoritatea economiştilor se referă la împrumuturile mici cu 
ajutorul cărora persoanele cu spirit antreprenorial din ţările sărace sunt stimulate să îşi înceapă propria 
afacere.  

Însă, în contextul celei mai grave recesiuni din ultimele decenii, microfinanţarea devine tentantă chiar 
şi pentru economiile puternice.  

Comisia Europeană propune un instrument de microfinanţare destinat atât persoanelor care şi-au 
pierdut locul de muncă şi doresc să se lanseze în afaceri, cât şi companiilor existente care intenţionează să se extindă. Propunerea 
este inclusă în planul de acţiune privind ocuparea forţei de muncă.  

Împrumuturile vor fi acordate întreprinderilor cu mai puţin de 10 angajaţi, categorie din care fac parte peste 90% din întreprinderile 
existente la nivel european. Suma de care va putea beneficia o întreprindere va fi de maxim 25.000 de euro.  

Aproximativ 100 de milioane de euro din fondurile actuale ale UE vor fi dirijate către noul instrument de microfinanţare. Acest buget 
iniţial ar putea genera peste 500 de milioane de euro cu ajutorul altor instituţii financiare, precum Banca Europeană de Investiţii.  

Tinerii care doresc să înceapă sau să dezvolte o afacere vor beneficia de asistenţă financiară, consiliere şi formare în domeniul 
elaborării planurilor de afaceri.  

Dacă va fi aprobat de liderii şi legiuitorii europeni, instrumentul pentru microfinanţare va fi disponibil începând de anul viitor.  
Citiţi mai mult... 

Sectoarele emergente orientează inovarea în Europa 
Tema principală a discuţiei purtate de 40 de experţi ai diferitelor organizaţii şi instituţii in luna martie la Malmö a fost crearea unei 
economii europene bazată pe inovare prin sprijinirea sectoarelor emergente. Industriile creative sunt un bun exemplu de creştere 
rapidă bazată pe cunoaştere, iar în ceea ce priveşte potenţialul acestora în construirea unei diversităţi culturale bogate a Uniunii 
Europene există un consens larg. 

Reinhard Buscher, de la DG pentru Întreprinderi şi Industrie, a deschis workshop-ul şi a propus un exerciţiu de imaginaţie ce viza 
imaginea industriei după recesiune. În acelaşi timp a evidenţiat atât potenţialul industriilor verzi, a energiei şi a serviciilor bazate pe 
cunoaştere cât şi importanţa contribuţiei „ecosistemelor pentru inovare” transnaţionale. Ecosistemele pot fi punct de plecare pentru 
sectoarele emergente capitalizând punctele forte si colaborările existente între diferiţii actori din domeniul inovării şi implicând oamenii 
şi companiile cele mai valoroase din punct de vedere inovativ, de la nivel global. 

Activităţile economice depăşesc limitele geografice şi administrative, iar cooperarea transfrontalieră între diferitele clustere existente 
poate genera dezvoltarea mai multor macroregiuni europene prin promovarea avantajelor regionale. Această dezvoltare a 
macroregiunilor joacă un rol din ce în ce mai important în creşterea capacităţii competitive şi inovative a acestora, la fel ca şi a 
vizibilităţii şi atractivităţii lor pe piaţa globală. Statisticile arată că există o relaţie direct proporţională între dezvoltarea unor astfel de 
macroregiuni şi prezenţa unor clustere puternice şi a unei colaborări strânse între acestea. 

Întâlnirea a marcat intenţia de a dezvolta o politică concertată la nivel european pentru sprijinirea cooperării transfrontaliere a 
clusterelor şi că acest lucru va fi important pentru dezvoltarea „ecosistemelor inovative”, urmărind în special sprijinirea sectoarelor cu 
creştere accelerată în anii ce urmează. 

Grupul de lucru se va reuni în septembrie pentru a discuta şi reciproca: rolul pe care clusterele şi macroregiunile îl joacă în sprijinirea 
sectoarelor emergente. 

Sursa: SPARKS (Buletinul informativ al proiectului Europe INNOVA), nr. 14/iulie 2009 

 

NOUTĂŢI LEGISLATIVE 
Directiva 2009/71/Euratom a Consiliului din 25 iunie 2009 de instituire a unui cadru comunitar 
pentru securitatea nucleară a instalaţiilor nucleare 

Regulamentul (CE) nr. 619/2009 al Comisiei din 13 iulie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 474/2006 de stabilire a listei 
comunitare a transportatorilor aerieni care fac obiectul unei interdicţii de exploatare pe teritoriul Comunităţii 

Regulamentul (CE) nr. 625/2009 al Consiliului din 7 iulie 2009 privind regimul comun aplicabil importurilor din anumite ţări terţe 

Decizia Consiliului, reunit la nivel de şefi de stat sau de guvern din 9 iulie 2009 de desemnare a persoanei pe care intenţionează să o 
numească preşedinte al Comisiei pentru perioada 2009-2014 
Regulamentul (CE) nr. 595/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iunie 2009 privind omologarea de tip a 
autovehiculelor şi a motoarelor cu privire la emisiile provenite de la vehicule grele (Euro VI) şi accesul la informaţii privind repararea şi 
întreţinerea vehiculelor şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 şi a Directivei 2007/46/CE şi de abrogare a Directivelor 
80/1269/CEE, 2005/55/CE şi 2005/78/CE 
Regulamentul (CE) nr. 639/2009 al Comisiei din 22 iulie 2009 de stabilire a normelor de implementare a Regulamentului (CE) nr. 
73/2009 al Consiliului în ceea ce priveşte ajutorul specific 

Regulamentul (CE) nr. 612/2009 al Comisiei din 7 iulie 2009 de stabilire a normelor comune de aplicare a sistemului de restituiri la 
export pentru produsele agricole 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=514&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/news/employment/090703_ro.htm
http://www.europe-innova.org/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:172:0018:0022:RO:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:182:0004:0024:RO:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:185:0001:0015:RO:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:179:0061:0061:RO:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:188:0001:0013:RO:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:191:0017:0025:RO:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:186:0001:0058:RO:PDF

