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Potrivit celui mai recent raport privind 
Sistemul de alertă rapidă pentru produse 

periculoase, prezentat de Comisia 
Europeană în 16 martie, sistemul a fost 

utilizat mai mult de autoritățile naționale în 

2016, eliminându-se astfel din magazine un 
număr mai mare de produse periculoase. În 

același timp, s-a observat că tot mai multe 
dintre produsele periculoase care sunt notificate sunt vândute prin intermediul 

platformelor online. Din acest motiv, Comisia și-a intensificat cooperarea cu 

Amazon, eBay și Alibaba, pentru a elimina mai activ produsele potențial nesigure 
sau neconforme de pe site-urile lor, care se adresează consumatorilor din UE. 
 

Věra Jourová, comisarul pentru justiție, consumatori și egalitate de gen, a 

declarat: „Consumatorii au nevoie să fie bine protejați împotriva produselor 
periculoase. Această protecție trebuie să se aplice atât online, cât și offline.” 
 

În 2016, au fost transmise între autoritățile naționale 2.044 de alerte privind 

produsele periculoase. Acestea au declanșat 3.824 de acțiuni, cum ar fi 
retragerea de pe piață a produselor. Numărul de reacții a fost de peste două ori mai 

mare decât în anii precedenți. Acest lucru demonstrează că autoritățile naționale 
urmăresc mai îndeaproape răspunsul la alerte și adoptă toate măsurile necesare 

pentru ca piața să fie un spațiu mai sigur pentru consumatori. 
 

Comisia Europeană a conlucrat cu autoritățile naționale pentru ca sistemul să fie și 
mai ușor de utilizat, iar pagina de internet publică a fost modernizată pentru a 

încuraja utilizarea acestuia de companii și consumatori. 
 

Multe dintre produsele periculoase notificate prin sistemul de alertă rapidă sunt 

vândute și prin intermediul platformelor sau piețelor online, în condițiile creșterii 
acestui tip de achiziții în rândul consumatorilor. În 2016 au fost 244 de astfel de 

notificări. 
 

Jucăriile au reprezentat categoria de produse cea mai notificată (26%), urmată de 
sectorul autovehiculelor (18%), articolele de îmbrăcăminte, produsele textile și 

articolele de modă (13%). În ceea ce privește riscurile, cel de vătămare a fost cel 
mai des notificat (25%), urmat de cel chimic (23%). 
 

Majoritatea produselor periculoase notificate în sistem au provenit din afara UE. 

China a fost desemnată ca fiind țara de origine în cazul a 1.069 de produse, 
reprezentând 53% dintre produsele notificate, procent în scădere față de 2015 

(62%). 
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Începând din 2003, sistemul de alertă rapidă garantează faptul că informațiile referitoare la produsele 

nealimentare periculoase retrase de pe piață și/sau rechemate oriunde în Europa circulă rapid între statele membre 
și Comisia Europeană. În acest fel pot fi întreprinse peste tot în UE acțiuni de protecție a consumatorilor 

(interzicerea/oprirea vânzărilor, retragerea, rechemarea sau refuzarea importurilor de către autoritățile vamale). 
 

Treizeci și una de țări (statele membre UE, împreună cu Islanda, Liechtenstein și Norvegia) participă în prezent la 

acest sistem.  

Sursa: www.ec.europa.eu 
 

Centre de excelență în cercetare cu finanțare europeană 
 

Proiectul ROCSI, coordonat de Universitatea de Medicină și Farmacie 

„Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca și realizat în parteneriat cu 
Universitatea Catolică Stichting din Olanda și cu Universitatea 

Renană Friedrich Wilhelm din Bonn, este unul dintre cele 30 de 
proiecte recent selectate pentru finanțare în cadrul instrumentului de 

parteneriat (Teaming). Obiectivul este reducerea decalajelor din 

domeniul cercetării pe continentul european.  
 

Fiecare proiect va beneficia de o finanțare de până la 400.000 de 

euro, pentru a demonstra potențialul creării unui Centru de 

excelență, prin elaborarea unui plan de acțiune deosebit de riguros. 
 

Timp de 12 luni, aceste proiecte își vor pune în comun expertiza și 

vor face schimb de bune practici pentru a consolida competitivitatea instituțiilor implicate și a promova excelența în 

țările de pe continentul european. 
 

Aceasta este a doua rundă de astfel de proiecte finanțate prin programul Orizont 2020. Ele implică parteneriate între 
institutele de cercetare, agenții, universități și autoritățile naționale și regionale din întreaga Europă. 
 

Instrumentul de parteneriat (Teaming) are ca scop îmbunătățirea performanțelor din domeniul cercetării și creșterea 

volumului de investiții în țările cu niveluri de excelență în domeniu mai reduse.  
 

Au fost selectate proiecte din țări cu un nivel de participare mai scăzut în programul Orizont 2020. Ele vor primi 

finanțare pentru elaborarea de planuri de afaceri pentru noi centre de excelență, realizate în parteneriat cu instituții 

de calibru înalt din întreaga Europă. 
 

Sursa: www.ec.europa.eu 
 

Comisia Europeană cere rețelelor sociale eliminarea fraudelor 
 
Ca urmare a numărului mare de plângeri venite din partea consumatorilor care au fost ținta unor fraude sau 

înșelătorii pe rețelele de socializare și au fost supuși unor condiții de prestare a serviciilor care nu respectă legislația 
UE privind protecția consumatorilor, Autoritățile și asociațiile pentru protecția consumatorilor din UE au adresat o 

scrisoare către Facebook, Twitter și Google+ în luna noiembrie a anului trecut, solicitându-le să abordeze aceste 

două chestiuni care constituie motive de îngrijorare. 
 

Astfel, joi, 16 martie, autoritățile UE pentru protecția consumatorilor și reprezentanții Comisiei Europene au avut o 

întâlnire cu respectivele companii, care s-au angajat să finalizeze măsurile detaliate cu privire la modul în care se vor 

conforma cadrului de reglementare al UE în termen de o lună. În cazul în care soluțiile propuse Comisiei nu vor fi 
considerate satisfăcătoare, autoritățile pentru protecția consumatorilor ar putea, în ultimă instanță, să recurgă la 

măsuri coercitive. 
 

Cu ocazia întâlnirii, comisarul Jourová a declarat: „Platformele de comunicare socială au devenit o parte a vieții 
noastre de zi cu zi și o majoritate de europeni le utilizează în mod regulat. Având în vedere importanța crescândă a 
rețelelor de socializare online, este timpul să ne asigurăm că acest sector respectă normele europene solide, care au 
fost instituite pentru a proteja consumatorii împotriva practicilor abuzive. Nu este acceptabilă situația în care 
consumatorii din UE sunt nevoiți să facă apel la o instanță judecătorească din California pentru a soluționa un litigiu. 

http://www.ec.europa.eu
http://www.ec.europa.eu
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Nu putem accepta nici faptul că utilizatorii sunt privați de dreptul lor de a se retrage dintr-o achiziție online. 
Companiile care gestionează platforme de comunicare socială trebuie, de asemenea, să își asume o mai mare 
responsabilitate în ceea ce privește abordarea înșelătoriilor și a fraudelor care au loc pe platformele lor.” 
 

În urma întâlnirii, cele trei companii vizate au fost de acord să propună modificări care se concentrează pe două 

domenii: 
 

1. Clarificarea clauzelor sau eliminarea clauzelor ilegale 
Clauzele privind serviciile prestate de platformele de comunicare socială ar trebui să devină conforme cu legislația 

europeană în domeniul protecției consumatorilor. Directiva privind clauzele contractuale abuzive prevede că clauzele 

standard care creează un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților, în detrimentul 
consumatorului (articolul 3), sunt considerate abuzive și, prin urmare, nule. Directiva prevede, de asemenea, 

obligația de a redacta clauzele într-un limbaj simplu și inteligibil (articolul 5), astfel încât consumatorii să fie 
informați într-un mod clar și ușor de înțeles cu privire la drepturile lor. 
 

2. Eliminarea fraudelor și a înșelătoriilor care induc în eroare consumatorii 

Companiile care gestionează platforme de comunicare socială trebuie să elimine orice fraudă și înșelătorie care 
figurează pe paginile lor de internet și care ar putea induce în eroare consumatorii, de îndată ce iau cunoștință de 

astfel de practici. În acest sens, autoritățile naționale pentru protecția consumatorilor ar trebui să aibă un canal de 

comunicare direct și standardizat pentru a semnala astfel de delicte operatorilor de platforme de comunicare socială 
(de exemplu, încălcări ale Directivei privind practicile 

comerciale neloiale sau ale Directivei privind drepturile 
consumatorilor) și a obține eliminarea conținutului, precum 

și informații privind comercianții responsabili de încălcări. 
 

Regulamentul UE privind cooperarea în materie de 
protecție a consumatorului (CPC) pune în legătură 

autoritățile naționale pentru protecția consumatorilor prin 

intermediul unei rețele paneuropene de asigurare a 
respectării legislației. Astfel, o autoritate națională dintr-o 

țară a UE poate apela la omologul său din altă țară a UE 
pentru a-i solicita să intervină în cazul unei încălcări la nivel 

transfrontalier a normelor UE în domeniul protecției 
consumatorilor. 
 

Rețeaua de cooperare pentru protecția consumatorului (CPC) a finalizat o evaluare coordonată a practicilor 

problematice care au loc în cadrul serviciilor prestate de principalele platforme de comunicare socială (Facebook, 

Twitter și Google+), în contextul unei acțiuni desfășurate de Direcția generală concurență, consum și prevenire a 
fraudelor din Franța (DGCCRF) în noiembrie 2016, cu facilitarea oferită de către Comisie. Organismul profesional 

EDiMA a fost, de asemenea, contactat.  
  

Sursa: www.ec.europa.eu  
 

Inițiative cetățenești europene privind Brexit 

 
Comisia Europeană a înregistrat miercuri, 22 martie, două inițiative 

cetățenești europene referitoare la drepturile cetățenilor Uniunii în 
contextul retragerii Marii Britanii din UE și a respins o a treia propunere 

intitulată „Stop Brexit”.  
 

Prima dintre cele două inițiative înregistrate, intitulată „Cetățenia UE 
pentru europeni: Uniți în diversitate în pofida jus soli și jus sanguinis”, 

invita Comisia să separe cetățenia Uniunii de naționalitatea unui stat 

membru în contextul retragerii Regatului Unit din UE. Cea de-a doua 
inițiativă cetățenească înregistrată face apel la Comisie să susțină dreptul 

cetățenilor Uniunii la liberă circulație și ședere în cadrul Uniunii Europene, 
fiind intitulată „Păstrarea cetățeniei europene”. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31993L0013
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:149:0022:01:en:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:149:0022:01:en:HTML
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32011L0083
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32011L0083
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R2006:en:NOT
http://www.ec.europa.eu
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În același timp, Comisia a respins ca fiind inadmisibilă o a treia propunere în care se solicită Comisiei să stopeze 

retragerea Regatului Unit din UE („Stop Brexit”), deoarece nu erau îndeplinite condițiile de înregistrare. 
Deciziile Comisiei se referă la admisibilitatea juridică a inițiativelor propuse. În acest stadiu, Comisia nu a examinat 

încă fondul inițiativelor. 
 

Inițiativa „Păstrarea cetățeniei europene” va fi înregistrată oficial în data de 2 mai, iar inițiativa „Cetățenia UE pentru 

europeni” a fost înregistrată în data de 27 martie. În ambele cazuri, această înregistrare este punctul de plecare al 
unui proces lung de un an în care organizatorii respectivelor inițiative cetățenești europene vor colecta semnături în 

sprijinul acestora. După înregistrarea oficială, o inițiativă cetățenească europeană permite ca un milion de cetățeni 
din cel puțin un sfert din statele membre ale UE să invite Comisia Europeană să propună un act juridic în domeniile 

în care Comisia are competența de a acționa. 
 

Inițiativele cetățenești europene au fost introduse prin Tratatul de la Lisabona, fiind lansate în aprilie 2012 ca 
instrumente de stabilire a agendei de lucru, aflate la dispoziția cetățenilor. 

 
Sursa: www.ec.europa.eu  
 

EVENIMENTE 
 

 

Finanțare nerambursabilă în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală  
 

Consiliul Județean Galați a organizat în data de 9 martie 2017, la sediul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii, 
Sala Auditorium un eveniment dedicat potențialilor beneficiari de proiecte cu finanțare nerambursabilă în cadrul 

Programului Național de Dezvoltare Locală și în cadrul programelor de finanțare ale Uniunii Europene unde au fost 

prezenți doamna Sevil Shhaideh, viceprim-ministru, domnul Viorel ȘTEFAN, ministrul finanțelor publice și domnul 
Adrian - Ionuț Gâdea, secretar de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor 

Europene.  
 

La această acțiune au participat reprezentanții autorităților publice locale din județul Galați și alte instituții publice 
interesate de accesarea acestor programe de finanțare.  
 

Scopul vizat al evenimentului a fost expunerea unor situații și probleme punctuale, concrete, întâlnite de beneficiarii 

de proiecte în procesul de pregătire sau de implementare a proiectelor, prezentarea unor clarificări la aceste aspecte 
și dezbaterea soluțiilor la problemele identificate. 

 

Colegiul Tehnic „Aurel Vlaicu” Galați școală-ambasador  

 

Colegiul Tehnic „Aurel Vlaicu” Galați a fost selectat în proiectul pilot „Școli-ambasador ale Parlamentului European în 
România”. Școlile implicate în proiectul vor desfășura activități de informare, învățare și comunicare despre Uniunea 

Europeană, democrația europeană și valorile cetățeniei europene. Școlile vor organiza activități interactive pentru a 
marca Ziua Europei, vor deschide un punct de informare despre Uniunea Europeană și vor organiza și alte 

evenimente menite să crească nivelul de înțelegere al elevilor despre Uniunea Europeană. 
 

http://www.ec.europa.eu
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Cu această ocazie, în data de 9 martie 2017, elevi de la colegiul „Aurel Vlaicu” au fost prezenți la sediul Consiliului 

Județean Galați, unde s-au întâlnit cu repezentanți ai Centrului Europe Direct Galați, care au oferit informații elevilor 
despre diferite domenii ale Uniunii Europene.  
 

 

 

Seminarul „Care EURES - Asistența medicală in UE”  
 
Centrul Europe Direct Galați împreună cu AJOFM Galați și EURES au organizat în data de 16 martie 2017, la Școala 

Postliceală Sanitară Christiana, un seminar intitulat „Care EURES - Asistența medicală in UE”. La eveniment, 

consilierul Eures a prezentat platforma EURES și oportunitățile de angajare în statele membre ale Uniunii Europene 
pentru asistenții medicali. 
 

Reprezentantul Centrului de Informare Europe Direct Galați a prezentat modalitățile de recunoaștere, în spațiul 

european, a diplomelor pentru absolvenții Școlii Postliceale Sanitare Christiana. 
 

 

 

Cartea albă privind viitorul europei 
 
Cartea albă privind viitorul europei, prezentată la 1 martie 2017 de Comisia Europeană, analizează modul în care 

Europa se va schimba în următorii zece ani, de la impactul noilor tehnologii asupra societății și a locurilor de muncă, 

la îndoielile suscitate de globalizare, la preocupările în materie de securitate și la creșterea populismului. Cartea albă 
prezintă alegerea cu care ne confruntăm astăzi: fie ne lăsăm în voia acestor tendințe, fie dăm dovadă de deschidere 

și profităm de noile oportunități pe care le aduc cu sine. Populația și ponderea economică ale Europei sunt în 
scădere, în timp ce alte părți ale globului înregistrează creșteri. Până în 2060, niciunul dintre statele noastre membre 

nu va reprezenta singur nici măcar 1 % din populația lumii – ceea ce reprezintă un motiv întemeiat pentru a rămâne 

împreună pentru a avea rezultate mai bune. Ca forță pozitivă la nivel mondial, prosperitatea Europei va continua să 
depindă de deschiderea sa și de legăturile strânse cu partenerii săi. 
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În data de 27 martie 2017, Centrul Europe Direct Galați a organizat un eveniment cu tema cartea albă împreună cu 

elevi de la Colegiul Național „Vasile Alecsandri”, eveniment în cadrul căruia elevii au facut prezentări despre Tratatul 
de la Roma și au avut loc discuții despre Brexit și implicațiile acestuia. 
 

 
CONCURS 

 

Concursul „Reporter și blogger european” 
 
Reprezentanța Comisiei Europene își propune să-i încurajeze pe jurnaliști și bloggeri să se specializeze în analiza 

informațiilor care provin de la instituțiile europene și a subiectelor europene în general și, ca urmare, lansează 
concursul REPORTER și BLOGGER EUROPEAN. 
 

Jurnaliștii și bloggerii sunt invitați să trimită, până pe 31 octombrie 2017, articolele și materialele publicate în 

perioada 1 ianuarie - 31 octombrie 2017, pentru a fi evaluate de un juriu. Nu sunt acceptate articole de știri, ci 
numai comentarii, analize, reportaje, anchete, interviuri, editoriale, articole de opinie și imagini ilustrative 

(infografice originale sau fotografii care au fost publicate însoțite de comentarii relevante). Fiecare concurent trebuie 

să trimită minimum 3 și maximum 5 materiale pentru a intra în competiție la una dintre cele 7 categorii ale 
concursului. Concurenții pot participa la o singură categorie. 
 

Fiecare categorie va avea un singur câștigător. Premiile constau în câte o tabletă iPad și o vizită de 2 zile la 

Bruxelles, în cursul anului 2018, unde câștigătorii vor avea ocazia să viziteze sediul Comisiei Europene și să se 
întâlnească cu oficiali europeni. 
 

Calendarul competiției: 

• 25 martie 2017: lansarea concursului; 
• 31 octombrie: termen limită pentru înscrierea în concurs la toate categoriile; 

• 25 martie – 31 octombrie: desfășurarea competiției; 
• 15 – 30 noiembrie: jurizare; 

• decembrie 2017: anunțarea câștigătorilor.  
 

Categorii: 
1. Presă audio (comentariu/analiză) – minimum 3 și maximum 5 materiale înscrise în concurs; 

2. Presă video  (comentariu/analiză) – minimum 3 și maximum 5 materiale înscrise în concurs; 

3. Presă scrisă și online  (comentariu/analiză) – minimum 3 și maximum 5 materiale înscrise în concurs; 
4. Opinie / editorial (orice mediu: audio, video sau presa online) – minimum 3 și maximum 5 materiale înscrise în 

concurs; 
5. Reportaj, anchetă, interviu (orice mediu: presă sau blog) – minimum 3 și maximum 5 materiale înscrise în 

concurs; 

6. Blog  (text comentariu/analiză/opinie publicat pe blogul personal sau pe o platformă comună) – minimum 3 și 
maximum 5 postări înscrise în concurs; 

7. Galerie (imagine ilustrativă – fotografie, infografic original – însoțită de un comentariu relevant pentru tematica 
de concurs, din orice mediu – presă sau blog) – minimum 3 și maximum 5 materiale înscrise în concurs. 

 



  

 

 
 

Temele concursului: 

Participanții pot aborda orice subiect legat de Uniunea Europeană (și care este de interes pentru publicul din 

România), cu condiția ca cel puțin unul dintre materialele înscrise în concurs să atingă cel puțin una dintre 
următoarele teme de interes pentru Comisia Europeană: 

• Cartea albă privind viitorul Europei cu 27 state membre; 
• 60 de ani de la Tratatul de la Roma; 

• 10 ani de la aderarea României la UE; 
• 30 de ani de la înființarea programului Erasmus; 

• Corpul European de Solidaritate; 

• Politica regională (inclusiv fonduri europene); 
• Politica agricolă comună (inclusiv fonduri europene); 

• 10 priorități ale Comisiei Europene: locuri de muncă, creștere și investiții, piața unică digitală, uniunea energiei și 
schimbările climatice, piața internă, uniunea economică și monetară, acordul de liber schimb UE-SUA, justiție și 

drepturi fundamentale, migrație, UE ca actor global, schimbări democratice. 

 
Participare: 

Jurnaliștii pot participa la una dintre următoarele categorii: 1, 2, 3, 4, 5, 7. 
Bloggerii pot participa la una dintre următoarele categorii: 5, 6, 7. 

Categoriile 1, 2, 3 și 4 se adresează exclusiv jurnaliștilor. Categoria 6 se adresează exclusiv bloggerilor. La categoriile 
5 și 7 vor concura jurnaliști și bloggeri. 

 

Informatii complete pe pagina concursului.  
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