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Comisia Europeană și-a exprimat satisfacția cu privire la votul Parlamentului 
European cu privire la Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM), 

pentru perioada 2014 - 2020. Acest vot reprezintă o etapă esențială pentru 
realizarea unui acord politic până la sfârșitul anului, ceea ce ar permite ca fondul să 

fie operațional începând cu luna ianuarie 2014. 
 

Comisia își exprimă satisfacția că Parlamentul European a respins ajutoarele de stat 
pentru construirea de nave și că au fost stabilite limite clare privind sumele pe care 

statele membre le pot acorda ca finanțare publică pentru flote. 
 

Comisarul european pentru afaceri maritime și 
pescuit, Maria Damanaki, a salutat rezultatul 

votului: „Sunt mulțumită de rezultatul general 
al votului. În particular, îmi exprim satisfacția 
cu privire la decizia de a respinge cheltuirea 
banilor contribuabililor UE pe construirea de 
nave de pescuit noi și de a limita fondurile pe 
care statele membre le pot cheltui cu flotele de 
pescuit. Aceasta va permite FEPAM să fie 
direcționat către proiecte care promovează un 
viitor sustenabil pentru industria pescuitului și 
pentru comunitățile din zonele de coastă. De 
asemenea, îmi exprim satisfacția că 
Parlamentul a decis că toate părțile interesate 
ar trebui să poată beneficia de sprijin care să contribuie la participarea lor în 
consiliile consultative”. 
 

FEPAM va sprijini punerea în aplicare a recent adoptatei reforme a Politicii Comune 

în domeniul Pescuitului (PCP), în particular refacerea stocurilor de pește, reducerea 

impactului pescuitului asupra mediului marin și eliminarea progresivă a practicilor 
de aruncare în mare a capturilor, care generează risipă. Fondul va investi mai mult 

în pescuitul la scară mică și în acvacultură ca surse de creștere în viitor și va sprijini 
îmbunătățirea colectării datelor referitoare la pescuit, pentru a permite adoptarea 

deciziilor pe baza unor dovezi solide. Fondul va crește, de asemenea, sprijinul UE 

pentru programele de control în domeniul pescuitului, pentru a crea condițiile 
necesare ca normele privind pescuitul responsabil și sustenabil să fie respectate. 
 

FEPAM va cofinanța proiecte împreună cu surse de finanțare naționale, fiecare stat 

membru primind o parte din bugetul total. Statele membre vor elabora un program 
operațional, precizând modul în care intenționează să cheltuiască banii astfel alocați 

și, după ce va fi aprobat de Comisie, autoritățile naționale vor decide care sunt 
proiectele pe care doresc să le sprijine.  

 

Sursa: www.ec.europa.eu 
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Transporturi: noua politică de infrastructură a UE  
 

În cadrul celei mai radicale revizuiri a politicii UE în domeniul infrastructurii de la lansarea sa în anii ’80, Comisia a 
publicat noi hărți care arată cele nouă coridoare principale care vor acționa ca o coloană vertebrală a transporturilor 

în cadrul pieței unice europene și vor revoluționa conexiunile est-vest. Pentru a atinge acest nivel de ambiție, 
finanțarea UE pentru infrastructura de transport se va tripla pentru perioada 2014-2020 la 26 de miliarde de euro. 
 

În ansamblu, noua politică a UE în domeniul infrastructurii va transforma rețeaua actuală de drumuri, căi ferate, 

aeroporturi și canale europene într-o rețea transeuropeană unificată de transport (TEN-T). 
 

Siim Kallas, vicepreședinte al Comisiei responsabil cu transporturile, a declarat: „Transportul este vital pentru 
economia europeană. Fără conexiuni bune, Europa nu se va dezvolta și nici nu va prospera. Această nouă politică în 
domeniul infrastructurii va institui o rețea puternică de transport european în cele 28 de state membre, pentru a 
promova creșterea și competitivitatea. Ea va face legătura între est și vest și va înlocui mozaicul de transporturi 
actual cu o rețea care este cu adevărat europeană.” 
 

Noua politică de infrastructură a UE  
Noua politică instituie, pentru prima oară, o rețea centrală de transport bazată pe nouă coridoare principale: 2 

coridoare nord-sud, 3 coridoare est-vest și 4 coridoare diagonale. Rețeaua centrală va transforma conexiunile est-

vest, va înlătura blocajele, va moderniza infrastructura și va eficientiza operațiunile transfrontaliere de transport 
pentru călători și pentru companii în întreaga UE. Ea va îmbunătăți conexiunile dintre diferitele moduri de transport 

și va contribui la obiectivele UE privind schimbările climatice. Rețeaua centrală urmează să fie realizată până în 
2030. Disponibilitatea finanțării va depinde de încheierea cu succes a negocierilor privind cadrul financiar multianual 

2014-2020. 
 

Finanțarea pentru infrastructura de transport se va tripla pentru perioada 2014-2020, ajungând la 26 de miliarde de 
euro. Această finanțare din partea UE se va concentra asupra rețelei centrale de transport, care are cea mai mare 

valoare adăugată în UE. Pentru a acorda prioritate conexiunilor est-vest, aproape jumătate din totalul finanțării CE 

pentru infrastructura de transport (11,3 miliarde de euro din cadrul 
mecanismului Conectarea Europei, MCE) va fi alocată numai pentru țările 

beneficiare ale politicii de coeziune, inclusiv România. 
 

Noua rețea centrală de transport va fi susținută de o rețea cuprinzătoare 
de rute la nivel regional și național care aduc trafic în rețeaua centrală. 

Rețeaua afluentă globală va asigura acoperirea completă a UE și 
accesibilitatea tuturor regiunilor. Scopul este ca treptat, până în 2050, cea 

mai mare parte a cetățenilor și a întreprinderilor din Europa să se afle la 

cel mult 30 de minute distanță, ca timp de deplasare, de această rețea 
globală. 
 

Luată în ansamblu, noua rețea de transport va oferi: 

• călătorii mai sigure și mai puțin aglomerate, 
• călătorii mai fluente și mai rapide. 
 

Cele 26 de miliarde de euro (prețuri curente) alocate transporturilor în cadrul mecanismului Conectarea Europei 

(FCE) al CFM (Cadrul Financiar Multianual) vor servi în practică drept „capital inițial” pentru stimularea investițiilor 
suplimentare din partea statelor membre în vederea finalizării conexiunilor și legăturilor transfrontaliere dificile, care 

altfel nu ar fi probabil construite. Costul implementării primei faze de finanțare a rețelei centrale pentru perioada 
2014-2020 este estimat la 250 de miliarde de euro. Rețeaua centrală urmează să fie finalizată până în 2030. 
 

Noua rețea centrală - cifre  

Rețeaua centrală va conecta: 
• 94 de porturi europene principale cu legături feroviare și rutiere; 

• 38 de aeroporturi principale cu legături feroviare cu orașe mari; 

• 15.000 de km de linii de cale ferată modernizate pentru circulația de mare viteză; 
• 35 de proiecte transfrontaliere pentru reducerea blocajelor. 
 

Aceasta va fi forța motrice economică a pieței unice care va permite o liberă circulație reală a mărfurilor și a 

persoanelor în întreaga UE. 
 



  

 

 

 
 

O mai bună protecție a consumatorilor europeni care descarcă de pe internet jocuri, cărți 
electronice, materiale video și muzică  

 

 

Datorită acțiunii comune întreprinse de statele membre ale UE și Comisia Europeană, 116 pagini de internet care 
comercializează jocuri digitale, cărți, materiale video și muzică au fost aliniate la legislația UE privind protecția 

consumatorilor. 
 

Neven Mimica, comisarul european pentru protecția 
consumatorilor, a declarat: „Asigurarea respectării drepturilor 
consumatorilor este o prioritate pentru mine chiar și în condițiile în 
care mediul digital se află într-o continuă schimbare. Mă bucur că 
această verificare minuțioasă a abordat câteva dintre cele mai 
importante aspecte legate de descărcarea conținuturilor digitale. 
Acum un an, peste 50% dintre paginile de internet nu erau în 
conformitate cu legislația, ceea ce este inacceptabil. Această cifră 
a scăzut la 20%, și se preconizează obținerea unor rezultate și în 
continuare. Este vorba de un progres semnificativ dar voi continua 
eforturile pentru a obține îmbunătățirea situației.” 
 

Această protecție ameliorată este rezultatul așa-numitei „verificări 
minuțioase” - o examinare la nivelul întregii UE a paginilor 

de internet, cu scopul identificării situațiilor de încălcare a 
legislației privind protecția consumatorilor și al asigurării 

respectării ulterioare a acestei legislații. Verificarea paginilor 

de internet care vând conținut digital a avut loc în vara anului 
2012. Autoritățile naționale au verificat, în total, 330 de pagini 

de internet care acoperă o mare parte a pieței. O investigație 
detaliată efectuată de către autoritățile naționale a constatat existența unui număr total de 172 de pagini de internet 

care nu sunt în conformitate cu legislația UE de protecție a consumatorilor. Acestea au contactat societățile în cauză 

în vederea adaptării acestor pagini de internet la cerințe. Până în prezent 116 pagini au fost corectate. 49 de pagini 
de internet fac obiectul unor proceduri ulterioare; în 5 cazuri, încălcările au fost minore și nu au fost sancționate de 

către statele membre, în timp ce 2 pagini de internet s-au desființat. Ca urmare a acestei intervenții din partea 
autorităților de aplicare a legii în statele membre ale UE, 80% din cele 330 de pagini sunt, în prezent, în 

conformitate cu legislația UE de protecție a consumatorilor. 
 

Ce s-a verificat mai exact?  
Paginile de internet au fost verificate pentru a stabili dacă informațiile privind principalele caracteristici ale produselor 

sunt ușor accesibile și nu sunt „scrise cu litere mici”; dacă paginile de internet au furnizat adrese de e-mail la care 

pot fi adresate întrebări sau plângeri; precum și, pentru a vedea dacă paginile de internet includ termeni și condiții 
echitabile. Principalele probleme constatate au fost următoarele: 

• clauze contractuale abuzive prin care se elimina dreptul consumatorilor de a introduce acțiuni în justiție sau se 
refuza consumatorilor un drept la despăgubiri în cazul în care produsele nu funcționează; 

• informații neclare cu privire la dreptul de retragere: datorită specificității conținuturilor digitale descărcate, 

comercianții sunt obligați să informeze consumatorii înainte de cumpărare că nu vor avea posibilitatea de a anula o 
descărcare odată ce aceasta a fost inițiată - acest lucru nu a fost valabil în cazul a 42% dintre paginile de 

internet verificate; 
• lipsa unor informații obligatorii privind identitatea comerciantului, în special adresa de e-mail a acestuia, 

privându-i pe consumatori de un canal efectiv de contact. 
Pe lângă verificarea minuțioasă, Comisia Europeană a comandat un studiu complementar, care a arătat că nu au fost 

furnizate informații, sau că acestea au fost limitate cu privire la restricțiile geografice care s-ar putea aplica.  
 

Aceste informații sunt esențiale pentru consumatori atunci când călătoresc în alte țări ale UE, ei se așteaptă în mod 

normal să aibă posibilitatea de a accesa și utiliza conținutul digital fără obstacole pe întreg teritoriul pieței unice. 
 

Acest studiu a evidențiat că jocurile promovate drept „jocuri gratuite” solicită, deseori, anumite plăți într-o 
etapă ulterioară, fără ca acest lucru să fie explicat clar de la început.  
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Astfel de practici vizează adesea direct copiii, cel mai vulnerabil grup de consumatori, și 

au condus la situații în care părinții au avut de suportat facturi uriașe prin faptul că au 
permis copiilor lor să se joace pe dispozitivele lor mobile. 
 

Ce urmează?  

Procedurile administrative sau judiciare naționale continuă pentru cele 49 de pagini 
de internet care nu respectă încă legislația. Problema specifică a achizițiilor contra cost 

necesare pe parcursul jocului este, de asemenea, revizuită pentru a se asigura o mai 
bună informare a consumatorilor și pentru a evita cheltuieli disproporționate și 

neașteptate ca urmare a acestor achiziții realizate în timpul jocului de către copii. 

 
Mai multe informaţii pe adresa: www.ec.europa.eu  
 
 

EVENIMENTE 
 

Campania „Alege Europa”  
 

Centrul Europe Direct din cadrul Consiliului Judeţului Galaţi, a oganizat în perioada 8 - 9 octombrie 2013 campania 
de comunicare „Alege Europa”. Campania a fost structurată în 2 sesiuni de comunicare ce s-au adresat instituțiilor 

de învățământ liceal din județul Galați și a avut ca grup ţintă elevii de liceu și cadre didactice. Evenimente s-au 
desfăşurat în aula Colegiului Naţional „Vasile Alecsandri” Galaţi şi în aula Facultăţii de Economie şi Administrarea 

Afacerilor din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” şi au avut un public de aproximativ 400 de persoane. 

 
 

Obiectivul acestei campaniei a fost diseminarea de informaţii privind drepturile cetățeanului european, activitatea 
Parlamentului European şi modul în care activitatea acestuia afectează viaţa de zi cu zi a cetăţenilor, iar pentru 

implementarea celor două acțiuni s-a colaborat cu Inspectoratul Școlar al Județului Galați, Biroul 
de Orientare și Consiliere în Carieră din cadrul Universității „Dunărea de Jos” Galați și AIESEC Galați. 
 

Temele de dezbatere au fost: activitatea Parlamentului European, adoptarea legilor europene, inițiativa cetățenească 

şi impactul asupra cotidianului cetăţenilor, stagii de formare și oportunități pentru tineri oferite de Parlamentul 
European.  
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Europa mai aproape de noi 

 
 

La invitația doamnei educatoare Renata Gavrilă, Centrul Europe Direct din cadrul Consiliului Judeţului Galaţi, a fost 

prezent, în data de 10 octombrie 2013, la Şcoala „Maria Grecu” din Odaia Manolache, comuna Vânători. 
Reprezentanţii Centrului s-au întâlnit cu elevii de clasa a IV-a, în cadrul unei activităţi cu tematică europeană, cărora 

le-au prezentat noţiuni generale despre Uniunea Euroeană, informaţii cu privire la drepturile copiilor şi le-au fost  
oferite materiale din partea Centrului.  
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Cafeaneaua publică „CNVA e Zen”  
 
 

Centrul Europe Direct Galați și Colegiul Național „Vasile Alecsandri” Galaţi au organizat în data de 12 octombrie 

2013, cu ocazia Zilei Educației Non-formale o cafenea publică cu tema generală „Excelența în educație”, la care au 
participat aproximativ 120 de persoane. Temele dezbătute în cadrul atelierelor de lucru pe parcursul a două ore au 

fost: performanța școlară, excelența academică, schimburile de tineret, voluntariatul, educația non-formală. 
 

Ca invitați și persoane resurse ce au lansat provocări elevilor participanți au fost: conf. univ. Carmen Andrei  din 
cadrul Universității „Dunărea de Jos”, Adriana Cârneciu - psiholog, Lavinia Erghelan - reprezentanta Active4 Youth 

Galați, Diana Barac - reprezentanta Rotary Club, Teodora - Maria Daghie - reprezentanta Asociaţia Tineretului ONU - 

România, Oana Bîrsan și Alexandra Amorțilă – reprezentante ale unor organizații de tineret, precum și Ciobotaru 
Georgiana - reprezentanta AIESEC Galați. 
 

Moderator al evenimentului a fost Daniela Nistor, profesor al Colegiului National „Vasile Alecsandri”.  
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Lansarea proiectului „Mediul de afaceri - promovare și dezvoltare economică sustenabilă” 
 
 

Proiectul „Mediul de afaceri – promovare și dezvoltare economică sustenabilă”, finanţat de Uniunea Europeană prin 
Programul Operaţional Comun România - Ucraina - Republica Moldova 2007-2013, Prioritatea 3, „Promovarea 

activităţilor People to people” a fost lansat oficial în regiunea Odessa, Ucraina, în data de 16 octombrie 2013, la 
sediul ADDIE Izmail și în raionul Cahul, Republica Moldova, în data de 25 octombrie 2013, la sediul Consiliul Raional 

Cahul. Cu ocazia celor două evenimente, instituțiile partenere ale proiectului au avut oportunitatea promovării 

acestei noi iniţiative dedicate dezvoltării cooperării transfrontaliere din zona de frontieră Galaţi - Cahul - Odessa, dar 
şi a schimbului de experienţă în domeniul economic. 

 
Parteneriatul creat între Consiliul Județului Galați în calitate de aplicant şi partenerii săi, Camera de Comerț, Industrie 

și Agricultură Galați din România, Agenţia de Cooperare Transfrontalieră şi Integrare Europeană Cahul și Consiliul 

Raional Cahul din Republica Moldova, Agenția de Dezvoltare Durabilă și Integrare Europeană “Euroregiunea 
‹Dunărea De Jos›” Ismail și Fondul Regional pentru Sprijinirea Antreprenoriatului în regiunea Odessa din Ucraina va 

urmări îmbunătățirea nivelului de expertiză a structurilor de sprijin pentru mediul de afaceri și crearea de noi de 
instrumente de lucru și promovare a economiei locale transfrontaliere.  

 

Premergător evenimentului de lansare al proiectului în Republica Moldova, în data de 25 octombrie 2013, a avut loc 
ediția a III-a a Forumului Agricol Transfrontalier România-Republica Moldova organizat de Ministerul Agriculturii și 

Dezvolării Rurale din România, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare din Republica Moldova și Consulatul 
General al României la Cahul. Forumul a reunit reprezentanți ai administrației publice locale din Republica Moldova și 

din România, reprezentanți ai mediului de afaceri și academic din cele două state și a dezbătut liniile strategice de 
dezvoltare a agriculturii și industriei alimentare în aria transfrontalieră vizată, rolul inovației și energiei regenerabile 

în dezvoltarea acestor sectoare economice, precum și oportunitățile de colaborare între autoritățile publice locale și 

mediul de afaceri local în vederea promovării și dezvoltării sustenabile a comunității locale.  
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CONCURS 
 

Drumul spre success începe la BUZZ!Camp  
 
Ivan Patzaichin şi Inspire Group te invită la BUZZ!Camp, ediţia a 10-a.  

 

În Bucureşti, evenimentul va avea loc în perioada 18 – 22 noiembrie 2013, la Hotel Marshal Garden. Programul 

complet şi informaţii detaliate despre celelalte orase pe www.buzzcamp.ro/event. 
 

De ce să vii la BUZZ!Camp? Pentru că este cel mai complet şi complex eveniment de dezvoltare personală şi 
orientare în carieră, locul unde ai ocazia să te întâlneşti cu cei mai buni speakeri, traineri şi vedete, dar şi cu 

reprezentanţii companiilor de top. 
 

Intră pe www.buzzcamp.ro/event/inscriere şi rezervă-ţi locul acum! Doar cei mai buni 300 de înscrişi vor fi selectaţi 
pentru a participa la eveniment. Fii unul dintre ei!Pe 19 noiembrie, la Bucureşti, în cadrul conferintei „Acceptă 

provocările, îndrăzneşte să greşeşti” ai întâlnire cu Ivan Patzaichin, Ambasadorul BUZZ!Camp. Iată ce mesaj îţi 

transmite marele campion: „Nu există o reţetă universală a performanţei, dar pe mine m-a ajutat faptul că am fost 
constant în tot ce am făcut şi nu m-am descurajat. Aproape toate succesele mele au început prin a fi eşecuri. Prima 
dată cand am urcat într-o canoe am căzut în primele 30 de secunde. Dar m-am urcat înapoi în barcă. Şi, de fiecare 
dată când am căzut, în viaţă sau în competiţii, am făcut la fel. Însă fiecare trebuie să-şi găsească motivaţia proprie. 
Iar asta nu e valabil doar pentru sport. Dacă aş fi rămas în Deltă, aş fi fost cel mai bun pescar!” 
 

Te aşteaptă multe surprize şi concursuri cu premii! Vino la eveniment şi poţi câştiga o tabletă! 
 

Pentru orice întrebări şi informaţii suplimentare, trimite un mesaj pe info@inspiregroup.ro!  
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