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Pentru dezabonare, click aici 

Sugestii sau propuneri? Vă rugăm trimiteţi-ne un e-mail la europedirect@adrnordest.ro sau sunaţi-ne la numărul de telefon 

Europe Direct Nord-Est 

Vă facem legătura cu Europa! 

Oportunităţile de finanţare ale lunii septembrie 

Centrul Europe Direct Nord-Est 

 găzduit de  

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est 

Piatra Neamţ, str. Lt. Drăghescu nr. 9 

 
1 Septembrie 2010 

Premiul "Tânărul european al anului" şi Burse de calatorie @ 

1 Septembrie 2010 LIFE+ (2007-2013) @  

1 Septembrie 2010 Stagii la Serviciul de Traducere al Comisiei Europene @  

1 Septembrie 2010 Europa pentru Cetăţeni: Acţiunea 1: Cetăţenie activă pentru Europa - Oraşe înfrăţite @ 

1 Septembrie 2010 Stagii administrative la Comisia Europeană @ 

1 Septembrie 2010 TINERET ÎN ACŢIUNE - Acţiunea 2: Serviciul European de Voluntariat @ 

1 Septembrie 2010 TINERET ÎN ACŢIUNE - Acţiunea 1: Tineri pentru Europa @ 

1 Septembrie 2010 
TINERET ÎN ACŢIUNE - Acţiunea 3.1: Cooperare cu ţările învecinate ale Uniunii Europene 
@ 

1 Septembrie 2010 
TINERET ÎN ACŢIUNE - Acţiunea 4.3. Formare şi reţele ale celor activi în domeniul 
tineretului şi în organizaţiile de/pentru tineret @ 

1 Septembrie 2010 
TINERET ÎN ACTIUNE - Acţiunea 5.1 - Întâlniri ale tinerilor şi ale responsabililor de politici 
de tineret @ 

6 Septembrie 2010 Sprijin financiar pentru proiectele organizaţiilor neguvernamentale @ 

6 Septembrie 2010 
Cooperare în domeniul educaţiei între statele UE şi Australia, Japonia, Noua Zeelandă şi 
Republica Coreea @ 

7 Septembrie 2010 “Oamenii” (PC7) - Acţiunile Marie Curie @ 

10 Septembrie 
2010 

TINERET ÎN ACŢIUNE - Acţiunea 4.5. Sprijin pentru activităţile de informare destinate 
tinerilor şi lucrători de tineret @ 

15 Septembrie 
2010 

Programele de mobilitate ale Fundaţiei Culturale Europene - STEP beyond & Fondul 
Roberto Cimetta @ 

15 Septembrie 
2010 

Stagii de formare la Consiliul Europei @ 

15 Septembrie 
2010 

Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii - GRUNDTVIG @ 

15 Septembrie 
2010 

Învăţare pe tot Parcursul Vieţii - COMENIUS @ 

15 Septembrie 
2010 

Bursa de mobilitate STEPdoc @ 

17 Septembrie 
2010 

Premiul pentru jurnalişti “Pentru diversitate. Împotriva discriminării” @ 

17 Septembrie 
2010 

Burse DG Interpretare @ 

28 Septembrie 
2010 

Premiile eLearning @ 

30 Septembrie 
2010 

Stagii şi Burse la Centrul European de Limbi Moderne (ECML) @ 

30 Septembrie 
2010 

Stagii de practică la Comitetul Regiunilor (COR) @ 

30 Septembrie 
2010 

Muzica împotriva sărăciei - exprimă-ţi mesajul! @ 

30 Septembrie 
2010 

Programul de Burse de Cercetare Wim Duisenberg @ 

30 Septembrie 
2010 

Sprijin pentru două competiţii ce promovează învăţarea limbilor străine prin materiale 
audiovizuale @ 

Finanţare europeană 

Politici ale UE 

Lucrătorii independenţi vor beneficia de indemnizaţii de maternitate şi drepturi de pensie, în 
temeiul unei noi legislaţii a UE 
 
Lucrătorii care desfăşoară o activitate independentă şi partenerii acestora se vor bucura de o mai bună protecție 

socială – care include, pentru prima dată, dreptul la concediu de maternitate – conform unei noi legislații a UE. 

Parlamentul European a aprobat legislația la 18 mai, iar aceasta a fost susținută de statele membre ale UE la 7 

iunie (IP/10/966). Aceasta îmbunătățește în mod considerabil protecția, în special în caz de maternitate, a femeilor 

care desfășoară o activitate independentă, precum și a soțiilor sau a partenerelor de viață care ajută lucrătorii 

independenți. Acestea au dreptul la o indemnizație de maternitate și la un concediu de cel puțin 14 săptămâni, în 

cazul în care doresc să beneficieze de acestea. La nivelul UE, este prima dată când se instituie o indemnizație de 

maternitate în favoarea femeilor care desfășoară o activitate independentă. 

Statele membre UE au la dispoziție doi ani pentru a transpune directiva în dreptul lor intern.  

Noutăţi legislative 

Comisia Europeană recomandă economisirea de timp și bani în litigiile transfrontaliere prin 

recurgerea la mediere  

 
Comisia Europeană a reiterat potențialul normelor UE în vigoare privind medierea în litigiile transfrontaliere, 
amintind statelor membre faptul că aceste măsuri pot fi eficiente numai dacă sunt puse în aplicare de către statele 
membre la nivel național. Soluționarea litigiilor și a dezacordurilor prin intermediul instanțelor nu este numai 
costisitoare și de durată, ci poate distruge, de asemenea, relații profitabile de afaceri. Cauzele transfrontaliere sunt 
mult mai complexe datorită legislațiilor și jurisdicțiilor naționale diferite, precum și datorită unor aspecte practice 
precum cheltuielile și regimul lingvistic. Prin intermediul procedurilor alternative de soluționare a litigiilor, implicând 
mediatori imparțiali, se pot aborda aceste probleme și găsi soluții constructive. Însă este nevoie de mediatori 
calificați și de norme clare în care ambele părți să poată avea încredere. 
Medierea transfrontalieră este mai complicată, întrucât presupune culturi de afaceri diferite, ambele părți având 
nevoie de reguli comune pe care să se poată baza. Acesta este motivul pentru care normele UE cu privire la 
mediere au intrat în vigoare în mai 2008, și trebuie să fie transpuse până în mai 2011. Acestea instituie garanții 
juridice în materie de mediere și asigură un proces de înaltă calitate deoarece presupun aplicarea unor coduri 
deontologice sau formarea ca mediator. Până în prezent patru țări (Estonia, Franța, Italia și Portugalia) au informat 
Comisia asupra faptului că au transpus în dreptul intern normele UE în materie de mediere. 

Dezbatere cu tinerii din UE 

Dezbatere publică privind Tineretul în mişcare cu comisarul european 
Androulla Vassiliou 
Pe data de 17 sepembrie, comisarul european Vassiliou va găzdui o dezbatere publică 
transmisă pe internet, cu privire la “Tineretul în mişcare” - iniţiativă embematică a Comisiei 
Europene în domeniul promovării mobilităţii de studiu şi îmbunătăţirea competenţelor şi 
perspectivelor de angajare ale tinerilor. 

Comisarul european va răspunde la întrebări în direct, via web. Sunteţi invitaţi să puneţi întrebări şi să urmăriţi 
dezbaterea pe internet. 

Pentru detaii suplimentare, consultaţi: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/vassiliou/index_en.htm. 

Competiţii europene 

Fii unul dintre reporterii AEV  
Uniunea Europeană a desemnat anul 2011 ca "Anul European al Voluntariatului" (AEV), cu scopul de a-şi arăta 
aprecierea faţă de milioanele de voluntari care aduc o schimbare în lume în fiecare zi. Ca parte a campaniei, UE va 

selecta câte un reporter din fiecare stat membru pentru a relata de pe teren 
poveştirile extraordinare ale voluntarilor. Cei 27 de voluntari selectaţi vor participa 
la un fel de ştafetă care va face turul celor 27 de state membre. Ştafeta va fi 
lansată oficial la Bruxelles, pe 6 decembrie 2010. Fiecare voluntar va primi 
echipament de filmare şi va vizita un alt stat membru, cu toate costurile de 
organizare asigurate. Conţinutul media realizat de tinerii reporteri va fi difuzat pe 
parcursul campaniei în toată Europa. Orice persoană cu experienţă în voluntariat 
şi formare jurnalistică are acum oportunitatea de a candida şi de a fi unul dintre 
cei 27 de reporteri ai campaniei. 
  
Pentru a intra in procesul de selecţie, candidaţii trebuie să trimită organizatorilor 
documentaţia necesară până pe 27 septembrie 2010. 

  
Toate informaţiile detaliate despre documentaţia ce trebuie trimisă sunt disponibile aici: 
http://www.eyvolunteering.eu/?p=122 
 
Concurs de fotografie: În căutarea solidarităţii 

     

 
 

Fotografii amatori cu vârste între 18 şi 30 de ani rezidenţi în statele membre ale UE sunt invitaţi să participe la acest 
concurs şi să propună soluţii concrete pentru combaterea sărăciei. Participanţii trebuie să trimită un documentar 
foto care să cuprindă 3 - 6 fotografii ilustrând "solidaritatea" ca un efort pentru combaterea sărăciei şi a excluderii 
sociale.  Autorii celor mai bune documentare vor câştiga un set foto semi-profesional şi vor fi invitaţi, de asemenea, 
la Bruxelles, pentru a participa la un seminar pe tema combaterii sărăciei în Europa, în cadrul căruia vor avea 
expuse şi fotografiile.  
 
Toate informaţiile necesare sunt disponibile pe:  
http://www.pes.cor.europa.eu/sol_competition.html 
 
 
Concursul de vară al Cartei Europene a Siguranţei Rutiere  

 
Daca esti cetăţean european sau rezident în Uniunea Europeană poti participa la 
acest concurs trimitând maximum 5 fotografii sau videoclipuri cu unele situaţii 
sugestive, pozitive sau negative, legate de siguranţa rutieră, la care să adaugi un 
text explicativ, în oricare dintre limbile oficiale ale UE. 
Acest lucru iţi va oferi şansa de a fi unul dintre cei 5 participanţi care vor câştiga 

un weekend pentru doi într-una din următoarele capitale europene: Bruxelles, Copenhaga, Dublin, Madrid şi Viena.  
 
Toate detaliile legate de participare sunt disponibile aici: 
http://www.erscharter.eu/inaction/award/17739 
 
 

Decembrie Electric 2010  
 
Tinerii europeni sub 21 de ani, care au realizat deja un videoclip anul acesta sau 
se gândesc să facă unul, au acum ocazia de a-şi demonstra talentul în faţa 
întregii Europe. Ei trebuie doar să-şi trimită mini-capodoperele la concursul 

Decembrie Electric 2010. Videoclipurile trebuie să aibă mai puţin de 5 minute, să fie facute după septembrie 2009, 
cu orice tehnici de producţie, în engleză sau cu subtitrare în engleză.   
 
Toate detaliile despre concurs pot fi accesate pe:  
http://electricdecember.org/generic/submit.html   
 
 

Conferinţa Networking European Citizenship Education de anul acesta este gândită ca un laborator, think tank şi 
piaţă de proiecte pentru diferite discipline, metodologii şi practicieni, reunind o varietate de discursuri urbane şi 
practici în oraşe din Europa, pentru a căuta noi abordări de cooperare şi proiecte. În cadrul acestei conferinţe 
europene va fi lansată o piaţă de idei şi proiecte ( Project Market).  
Conferinţa se va desfăşura în limba engleză, între 29 septembrie şi 1 octombrie 2010, la Trieste (Italia).  
Înscrieri se pot face până la data de 12 septembrie 2010 pe pagina www.lab-concepts.de/anmeldung/nece-triest .  

2010/469/UE: Decizia Băncii Centrale Europene din 19 august 2010 privind nerespectarea cerințelor de raportare statistică 

(BCE/2010/10) 

Directiva 2010/59/UE a Comisiei din 26 august 2010 de modificare a Directivei 2009/32/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului de apropiere a legislațiilor statelor membre privind solvenții de extracție utilizați la fabricarea produselor 

alimentare și a ingredientelor alimentare (Text cu relevanță pentru SEE) 

Avizul Comitetului Regiunilor privind gestionarea impactului îmbătrânirii populaţiei în UE (Raport privind îmbătrânirea 

populaţiei, 2009) 

Avizul Comitetului Regiunilor pe tema „Strategia de extindere şi principalele provocări pentru perioada 2009-2010 – Ţările 

candidate” 

2010/C 223/01: Avizul Băncii Centrale Europene din 6 august 2010 cu privire la o propunere de Directivă a 

Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE în ceea ce privește 

cerințele de capital pentru portofoliul de tranzacționare și pentru resecuritizare, precum și procesul de supraveghere a 

politicilor de remunerare (CON/2010/65)  

RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU întemeiat pe articolul 22 din Decizia-

cadru 2006/783/JAI a Consiliului din 6 octombrie 2006 privind aplicarea principiului recunoașterii reciproce pentru 

hotărârile de confiscare 

NOUTĂŢI  

Conferinţa NECE  

Comisia Europeană caută proiecte de succes din domeniul inovaţiei sociale 
 
Reţeaua Euclid, cu suportul Comisiei Europene, a lansat prima competiţie "European social innovation". 

Principalul scop al iniţiativei este acela de a identifica 10 studii de caz de succes în domeniul inovaţiei sociale, 

generandu-se astfel un impact la nivel european, în vederea creării comunităţilor sociale inovatoare.  

În cadrul competiţiei vor fi selectate proiectele care au răspuns prin cea mai inovatoare abordare la actualele 

provocări sociale de la nivel european, cum ar fi: 

 Îmbătrânirea; 

 Ocuparea forţei de muncă; 

 Schimbările climatice; 

 Incluziunea socială; 

Pentru mai multe detalii privind competiţia şi proiectele transmise până în acest moment, accesaţi: 

www.euclidnetwork.eu/pages/en/this-is-european-social-innovation.html. 

mailto:mailto:europedirect@adrnordest.ro?subject=Dezabonare
mailto:mailto:europedirect@adrnordest.ro?subject=Propuneri,%20sugestii%20newsletter
http://www.adrnordest.ro/index.php?page=centru_ED
http://www.adrnordest.ro/
http://www.eurodesk.ro/program.php?progid=EU0010000210
http://www.mmediu.ro/programe_finantare/life/life.htm
http://www.eurodesk.ro/program.php?progid=EU0010000090
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/programme/programme_guide_en.php
http://ec.europa.eu/stages/information/traineeship_en.htm
http://www.anpcdefp.ro/programe/tineret/serviciul/index.html
http://www.anpcdefp.ro/programe/tineret/tinerieuropa/index.html
http://www.anpcdefp.ro/programe/tineret/tinerilume/index.html
http://www.anpcdefp.ro/programe/tineret/tinerilume/index.html
http://www.anpcdefp.ro/programe/tineret/sisteme/index.html
http://www.anpcdefp.ro/programe/tineret/sisteme/index.html
http://www.anpcdefp.ro/programe/tineret/sustinere/index.html
http://www.anpcdefp.ro/programe/tineret/sustinere/index.html
http://www.eurocult.org/uploads/docs/1228.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/extcoop/ici-ecp/funding/2010/call_2010_en.htm
http://eacea.ec.europa.eu/extcoop/ici-ecp/funding/2010/call_2010_en.htm
http://cordis.europa.eu/fp7/people/home_en.html
http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2010/call_action_4_5_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2010/call_action_4_5_en.php
http://www.eurodesk.ro/program.php?progid=EU0010000227
http://www.eurodesk.ro/program.php?progid=EU0010000227
http://www.coe.int/t/e/human_resources/jobs/10_Traineeship_opportunities/
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/structure/grundtvig_en.html
http://www.eurodesk.ro/program.php?progid=EU0010000031
http://www.eurodesk.ro/program.php?progid=RO0010000088
http://www.journalistaward.stop-discrimination.info/2703.0.html
http://scic.ec.europa.eu/europa/jcms/c_6053/study-bursary
http://elearningawards.eun.org/ww/en/pub/elearningawards/register.cfm
http://traineeship.ecml.at/
http://www.eurodesk.ro/program.php?progid=EU0010000020
http://www.ifightpoverty.eu/music_contest/index_en.html
https://gs6.globalsuccessor.com/fe/tpl_ecb01SSL.asp
http://ec.europa.eu/education/programmes/calls/2709/index_en.html
http://ec.europa.eu/education/programmes/calls/2709/index_en.html
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/699&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/vassiliou/index_en.htm
http://www.eyvolunteering.eu/?p=122
http://www.pes.cor.europa.eu/sol_competition.html
http://www.erscharter.eu/inaction/award/17739
http://electricdecember.org/generic/submit.html
http://www.lab-concepts.de/anmeldung/nece-triest
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:226:0048:0049:RO:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:225:0010:0012:RO:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:232:0007:0013:RO:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:232:0036:0040:RO:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:223:0001:0004:RO:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0428:FIN:RO:PDF
http://www.euclidnetwork.eu/pages/en/this-is-european-social-innovation.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:180:0001:0006:RO:PDF

