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Comisia a lansat miercuri, 28 februarie, un apel în vederea exprimării interesului 
pentru participarea într-o acțiune-pilot având ca obiectiv furnizarea de asistență 

autorităților de management din statele membre, în scopul îmbunătățirii modului în 

care fondurile europene sunt gestionate și investite. 
 

Candidații selectați vor beneficia de sprijin prin 

intermediul unui nou demers, având la bază expertiza 

Comisiei Europene, în cooperare cu OCDE 
(Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare 

Economică), și de utilizarea în mod coordonat și 
integrat a asistenței și instrumentelor disponibile. În 

mod particular, noul demers va oferi asistență 

autorităților de management în elaborarea unor fișe 
de parcurs detaliate și atotcuprinzătoare, care să 

includă obiective clare, precum și în implementarea 
acțiunilor identificate. 
 

„Politica de coeziune nu se rezumă doar la fonduri europene, ci și la utilizarea cât 
mai eficientă a acestora. Acest lucru se poate realiza doar printr-o gestionare a 
fondurilor de calitate superioară care să garanteze cele mai bune rezultate pentru 
cetățenii europeni. Această inițiativă-pilot va oferi asistență autorităților de 
management selectate în pregătirile pentru următorul cadru financiar, post-2020” , 
a subliniat comisarul european pentru politică regională Corina Crețu. 
 

Fondurile structurale și de investiții europene (FESI) furnizează peste 450 miliarde 

de euro pentru zeci de mii de beneficiari în perioada de finanțare 2014-2020. 
Acțiunea-pilot sus-menționată face parte din inițiativa Comisiei Europene de 

asigurare a eficienței fondurilor europene pe teren, în concordanță cu documentul 
de reflecție privind viitorul finanțelor europene. 

 
Sursa: www.ec.europa.eu 
 

 

Investiții de 1,8 milioane euro în îmbunătățirea protecției contra 
inundațiilor în România  

 

Prin intermediul unui pachet de investiții, în valoare de 1,8 milioane de euro, din 
Fondul de coeziune vor fi finanțate măsuri de prevenire a inundațiilor în 11 bazine 

hidrografice de pe teritoriul României. Acestea au în vedere construcția de stații de 
măsurare a precipitațiilor, precum și infrastructura necesară reducerii efectelor 

distructive. Aproximativ 52.000 de locuitori vor beneficia de o protecție sporită în 
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În acest număr: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/improving-investment/frontload/
https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/policy/how/improving-investment/
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-eu-finances_ro.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-eu-finances_ro.pdf
http://www.ec.europa.eu
https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds/cf
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ceea ce privește inundațiile, grație acestui proiect cu finanțare 

europeană. 
 

„Politica de coeziune ne oferă aici un exemplu concret al unei Europe 
ce oferă protecție. Din acest moment și până la finalul perioadei 
bugetare, mai mult de 13 milioane de oameni din întreaga UE vor 
beneficia de o mai bună protecție contra inundațiilor, prin intermediul 
unor astfel de investiții”, a subliniat comisarul european pentru politică 

regională Corina Crețu. 
 

Proiectul va continua lucrările inițiate în perioada de programare 2007-
2013. Activitățile avute în vedere includ, printre altele, construcția a 14 

stații de măsurare a precipitațiilor și a 9 stații hidrometrice, 
achiziționarea a 21 de unități de echipamente pentru măsurarea căderilor majore de precipitații, sisteme automate 

de monitorizare a parametrilor de siguranță structurală pentru 17 baraje de tip A și B și 3 baraje de tip C, precum și 
construcția unui număr de 15 stații automate de monitorizare a calității apei pentru îmbunătățirea capacității 

Autorității Naționale „Apele Române” de a contracara efectele inundațiilor. 
 

Informații despre fondurile europene, în general, și despre cele pentru prevenirea riscurilor și adaptarea la 

schimbările climatice sunt disponibile în platforma de date deschise privind politica de coeziune.  
 

Sursa: www.ec.europa.eu  
 

 

Drepturi sporite pentru utilizatorii rețelelor sociale  
 

Facebook, Twitter și Google+ au operat o serie de modificări la nivelul clauzelor de furnizare a serviciilor, în urma 
solicitărilor Comisiei Europene de respectare a normelor UE privind protecția consumatorilor. Cu toate acestea, 

modificările publicate joi, 15 februarie, asigură numai într-o anumită măsură respectarea cerințelor prevăzute de 
legislația UE. 
 

Věra Jourová, comisarul european pentru justiție, consumatori și egalitate 

de gen, a declarat: „Platformele de comunicare socială sunt utilizate pentru 
publicitate și în scopuri comerciale, prin urmare trebuie să respecte pe deplin 
normele privind protecția consumatorilor. Mă bucur că eforturile autorităților 
naționale de a asigura respectarea normelor UE menite să protejeze 
consumatorii dau rezultate, iar în prezent unele societăți sporesc siguranța 
platformelor lor pentru consumatori; cu toate acestea, este inacceptabil ca 
normele în cauză să nu fie încă pe deplin respectate și ca acest proces să 
dureze atât de mult. Acest lucru nu face decât să confirme faptul că avem 
nevoie de «noi avantaje pentru consumatori»: normele UE privind protecția 
consumatorilor ar trebui să fie respectate și, dacă aceste societăți nu se 
conformează, ele ar trebui să fie sancționate.” 

 

Printre primele beneficii aduse de aceste modificări se numără: consumatorii din UE nu vor mai fi nevoiți să renunțe 
la drepturile lor obligatorii, cum ar fi dreptul de a se retrage dintr-o achiziție online, vor putea să depună plângeri în 

Europa, și nu în California, iar platformele își vor asuma partea de responsabilitate care le revine față de 
consumatorii din UE, la fel ca furnizorii de servicii offline. Totuși sunt necesare măsuri suplimentare. 
 

În timp ce ultimele propuneri ale Google par a fi conforme cu solicitările formulate de autoritățile de protecție a 

consumatorilor, Facebook și, mai ales, Twitter au răspuns doar parțial chestiunilor importante legate de răspunderea 
lor și de modul în care utilizatorii sunt informați cu privire la eventuala eliminare a conținutului sau la rezilierea 

contractului.  
 

Operatorii de platforme de comunicare socială au fost de acord, în mod specific, să modifice: 

• clauzele de furnizare a serviciilor care limitează sau exclud complet răspunderea rețelelor de comunicare socială în 
legătură cu prestarea serviciilor; 

• clauzele care le impun consumatorilor să renunțe la drepturile obligatorii în UE, cum ar fi dreptul de a se retrage 
dintr-o achiziție online; 

https://cohesiondata.ec.europa.eu/themes/5
http://www.ec.europa.eu
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• clauzele care privează consumatorii de dreptul lor de a sesiza o instanță judecătorească din statul lor membru de 

reședință și impun, în schimb, aplicarea legislației din California; 
• clauza prin care platforma este eliberată de obligația de a identifica mesajele cu caracter comercial și conținutul 

sponsorizat. 
 

Etapele următoare 

Astfel cum s-a menționat deja în Comunicarea privind combaterea conținutului online ilegal publicată în septembrie 
2017, Comisia se așteaptă ca platformele online să identifice și să elimine rapid și în mod proactiv conținutul online 

ilegal, precum și să prevină reapariția acestuia. Comisia pregătește în prezent acțiunile ulterioare acestei 
comunicări.  
 

Autoritățile naționale pentru protecția consumatorilor și Comisia vor monitoriza punerea în aplicare a modificărilor 

promise și vor utiliza în mod activ procedura de notificare și de acțiune pusă la dispoziție de societăți. Acestea se vor 
concentra mai ales pe conținutul comercial ilegal privind abonamentele nedorite și alte tipuri de înșelătorii. În plus, 

este posibil ca autoritățile să ia măsuri atunci când acest lucru va fi necesar, inclusiv măsuri de asigurare a 
respectării legislației. 
 

Comisia va prezenta în luna aprilie documentul intitulat „Noi avantaje pentru consumatori”. Această reformă va 

propune modernizarea legislației în vigoare privind protecția consumatorilor și asigurarea aplicării adecvate a 

acesteia. 
 

La data de 16 martie 2017 a avut loc o reuniune între autoritățile UE pentru protecția consumatorilor și Comisia 

Europeană, pe de o parte, și societățile vizate, pe de altă parte, pentru a asculta și a discuta soluțiile propuse de 

acestea din urmă. În urma reuniunii, societățile au adus o serie de modificări clauzelor și condițiilor lor. Cu toate 
acestea, Comisia și autoritățile de protecție a consumatorilor consideră că sunt necesare și alte modificări, care 

trebuie să fie realizate de urgență (a se vedea comunicatul de presă).  
 

Sursa: www.ec.europa.eu 

 
 

Nou instrument de monitorizare a incidenței cancerului 
 

Sistemul european de informații cu privire la cancer (ECIS), lansat în data de 5 februarie de Centrul Comun de 

Cercetare (JRC) al Comisiei Europene, este o platformă online ce oferă specialiștilor informații centralizate care 
permit analiza modelelor geografice și a evoluțiilor în timp a incidenței acestei boli, precum și a ratelor de mortalitate 

și de supraviețuire. Acesta centralizează date din aproximativ 150 de registre specializate de evidență a populației 
din 25 de state membre UE, printre care și România, și 7 țări terțe din Europa, ce conțin informații importante 

privind modul în care funcționează programele naționale de profil și modul de gestionare a deficiențelor acestora. 
 

Vytenis Andriukaitis, comisarul european pentru sănătate și siguranță 
alimentară, a declarat: „Datele fiabile reprezintă unul dintre aspectele 
importante în abordarea UE privind cancerul, alături de combaterea factorilor 
de risc, precum fumatul, consumul băuturilor alcoolice, expunerea la pesticide 
și poluarea, examenele medicale în scopul diagnosticării și stabilirii 
tratamentului, cercetarea și punerea în contact a experților prin intermediul 
Rețelelor europene de referință și al acțiunilor comune.”  
 
Uniunea Europeană sprijină cercetarea împotriva cancerului începând din 

1985 prin programele sale dedicate. Eforturile sunt axate pe dezvoltarea unor 

strategii centrate pe pacient, care să prevină, vindece și să sprijine 
persoanele afectate să ducă o viață normală. Dispunând de o finanțare totală 

de 2,4 miliarde de euro, din 2007 și până acum, cercetarea la nivel european 
în acest domeniu s-a concentrant pe un demers de medicină personalizat, eforturi de înțelegere a biologiei 

cancerului și, nu în ultimul rând, soluții de prevenire, tratament și îngrjire.  
 
Sursa: www.ec.europa.eu  

http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=47383
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-631_ro.htm
http://www.ec.europa.eu
http://www.ec.europa.eu


  

 

 
 

A fost lansată platforma Youth Wiki   
 

 
Youth Wiki este prima enciclopedie online despre structuri, politici și acțiuni naționale în sprijinul tinerilor. 
 

Youth Wiki oferă informații din 27 de țări europene, iar scopul acestei platforme este de a ajuta Comisia Europeană 

și statele membre în luarea deciziilor prin furnizarea de informații privind stadiul actual al reformelor și inițiativelor. 
De asemenea, platforma permite schimbul de informații și sprijină activitățile de învățare reciprocă. 
 

Detalii: https://eacea.ec.europa.eu/national-pol…/youthwiki/countries. 
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